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Д ЕНЬ П АМ ’ ЯТІ С ВЯТОГО
В ЕЛИКОМУЧЕНИКА Д ИМИТРІЯ
Свята Євангелія, що ось тепер читалася церковним
уставом, є призначена в день пам’яті святого великомученика Димитрія Миротечивого. Спаситель наш Ісус
Христос, заповідаючи Своїм апостолам, щоб любили
один одного, переказує їм, що всі вони будуть переслідувані. Причиною цього переслідування буде не злочин,
а лише віра в Ісуса Христа, бо вони, і всі, хто увірує в
Його ім’я, будуть відділені від світу. Христос сказав:
“Коли світ вас ненавидить, знайте, що Мене, перше ніж
вас, зненавидів; коли б ви були з світу, то світ своє любив би: як же ви не з світу, а Я вас вибрав з світу, через
те ненавидить вас світ.” (Івана 15:18-19) Сам Спаситель
сказав, що за віру в Нього буде багато страждати і закінчать своє земне життя мученичою смертю. Всі апостоли
були переслідувані за віру в Христа і всі вони, за винятком апостола Івана, закінчили своє земне життя мученичою смертю. Впродовж перших століть Римська імперія,
всіх, хто виявляв віру в Христа, переслідувала і багато з
них закінчили своє життя мученичою смертю. Одначе, і
після визнання християнської віри законом держави, переслідування християн за віру в Христа не припинилося,
а повторялося в різних століттях і різних державах. Ось і
в двадцятому столітті багато християн переслідується і
за віру в Христа карається. Як в давнину, так і тепер, є
багато мучеників за віру Христову.
Нині ми вшановуємо пам’ять святого великомученика Димитрія, який, не зважаючи на блискучу кар’єру військового начальника міста Солуні, в час великого переслідування християн в час римського імператора Максиміяна, свідомо прийняв мучеництво, засвідчуючи віру в
Ісуса Христа. В наш час, живучи у містах нашого поселення серед різновірного, а не раз і безбожного оточення, ми відучилися від того, щоб перед кожною Св. Літургією в неділі чи свята також бути і брати участь у служ№ 17(5)
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Українська
Православна Церква
в Канаді

The Ukrainian
Orthodox Church
of Canada

(Східня Єпархія)

(Eastern Eparchy)

To the Venerable Clergy, Parish Councils and Faithful of the
Eastern Eparchy of the UOCC,
Reverend Father, Respected Council
and Dear Brothers and Sisters in Christ,
This is to inform you that with the blessings of His Eminence YURIJ, Archbishop of Winnipeg and the Central Eparchy, Metropolitan of
Canada; His Grace, Bishop ANDRIY, Bishop of the Eastern Eparchy;
with the understanding of the Chair of the Presidium, Rt. Rev. Protopresbyter Victor Lakusta, and the decision of the Eastern Eparchy
Executive the 61th Eastern Eparchy Conference will take place on
Thursday the 15th, Friday the 16th and Saturday the 17th of November
2012.
The Conference will commence with a Clergy Conference at the
Ukrainian Orthodox Church of St. Demetrius, 3338 Lakeshore Blvd.
W., Etobicoke, ON, on Thursday the 15th and with the General Conference starting on Friday the 16th at 12:00 noon and will continue
throughout Saturday the 17th ending at approximately 4:00 p.m.
Registration will be $50.00 for delegates and guests (includes all
meals). Every parish is responsible for covering registration and
travel expenses of their delegates and parish priests. There will be no
equalization! Also, all parishes will offer their donations, via their delegates, to cover the costs of the Conference and the needs of the Eparchial Council. This donation should be turned over to the financial
secretary during registration.
Enclosed you will find the agenda of the conference, the minutes
of the 60th Conference and a bilingual questionnaire that needs to be
filled out and returned to the Eparchial Council no later than the 31st
of October of this year.
Dear Father and Council Members! We sincerely ask that you
inform your membership about the upcoming 61th Eparchial Conference and ask that you attend, in number. We also thank you. in advance, for carrying out our stated requests.
To a pleasurable meeting at the Conference.
With love in Christ,
Rt. Rev. Mitred Archpriest William Makarenko
1st Vice President, Eparchial Council, Eastern Eparchy of the UOCC
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бах Вечірні і Утрені чи Всенічної. На цих богослуженнях
у церковних піснопіннях є багато науки про зміст свята.
Наші предки, які любили наше православне богослуження, не пропускали їх в свята і неділі, багато знали про
зміст та значення цих свят та добре знали науку Православної Церкви, бо у службах Вечірні і Утрені вложена
вся наука.
На Утрені в наших православних храмах у цей день
ми співаємо: “Пам’ять твоя, великомучениче славний
Димитріє, осяяла сьогодні Церкву Христову, і всіх зібрала, щоб достойно піснями вшанувати тебе, угодниче Божий, як істинного воїна і переможця над ворогами. А ти
своїми молитвами захисти нас від грішних спокус.” (Сідальний 2-ої кафизми) Також ми молитовно висловлюємо йому похвалу: “Величаємо тебе, святий великомучениче Димитріє, і шануємо чесні страждання твої, що їх
за Христа перетерпів ти.” (Величання)
Пошана до св. великомученика Димитрія в Україні
була велика. Вона прийшла до нас разом із прийняттям
християнства з його батьківщини. Як шанованого святого Церкви, згадується у наших початкових літописах.
Записано в літописі, що 1198 р. привезено з м. Солуня
князеві Всеволодові образ св. Димитрія. В Україні св.
Димитрієві було присвячено багато церков. Почитання
святого ще більше закріпилося в народі ще і тим, що з
святом Димитрія пов’язалося поминання померлих рідних, що увійшло, як “Дмитрієвська поминальна, чи задушна субота.” З цим поминанням пов’язалися народні
звичаї нашого народу. Від Дмитрієвської суботи до свята св. Димитрія всі ті дні вважалися покійницькими, коли
з великою пошаною до хат приймалися вбогі старці.
Св. великомученик Димитрій народився в м. Солуні в
Македонії. Батьки його були добрими і милостивими.
Батько був військовим начальником м. Солуня. Вже в
той час християнство було широко поширене в Римській
імперії, але воно було забороненою релігією і християн
немилосердно переслідувалося. Батьки, як і багато ін№ 17(5)
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УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОСЛАВНИЙ СОБОР

СВ.

ДИМИТРІЯ

3338 Lake Shore Boulevard West, Etobicoke
Very Reverend Fr. Volodymyr (Walter) Makarenko • Rector
Office: 416-255-7506
Fax: 416-255-1858 • Residence: 416-259-7241
email: stdemetrius@rogers.com

ХРАМОВЕ СВЯТО І КАНОНІЧНА ВІЗИТАЦІЯ
Його Преосвященства
Преосвященного АНДРІЯ
Єпископа Східньої Єпархії

НЕДІЛЯ , 11- ГО ЛИСТОПАДА 2012 Р .
9:30 ранку – Зустріч Архиєрея
10:00 ранку – Архиєрейська Свята Літургія
1:00 по-обіді – Святковий Обід з відповідною програмою

За квитками звертатися на число: 416-255-7506.
Квитки – $25.00 від дорослих і $15.00 від дітей.
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ших, навіть з серед римського війська та державних урядовців, були таємно християнами. В їх домі була окрема
таємна кімната, що була домовою каплицею. В цій кімнаті були дві ікони – одна Спасителя Ісуса Христа, а
друга Богородиці.
Батьки св. Димитрія довго були бездітніми. Щиро молилися, щоб Господь подав їм наслідство. Коли народився син Димитрій, вони старанно його виховували в
християнських чеснотах, а коли він підріс і почав розуміти, вони його охрестили та впровадили в християнську
громаду м. Солуня. Юнак виростав мужнім і був відважним і чесним вояком. Також зміцнився в Христовій вірі.
По смерті батька, імператор Максиміян, знаючи хоробрість і мужність та мудрість св. Димитрія, настановив
його військовим начальником м. Солуня – на місце, що
займав його батько.
Ставши військовим начальником, св. Димитрій став
явно визнавати Христову віру. Імператор Діоклетіян рішив знищити християнство в Римській імперії і в 303 році видав аж три свої едикти проти християн. В 304 році
імператор Максиміян видав четвертий едикт про переслідування християн. Кожний з цих едиктів все більше і
більше робили утиски на християн. Ними наказувалося
нищити християнські храми, Святі книжки палити, а всіх
християн, які займали становища у війську чи уряді, позбавлялося тих становищ та примушувалося всіх відректися від Христової віри і на знак того принести публічну жертву поганським богам. Св. Димитрій замість
переслідувати християн, ставши військовим начальником м. Солуня, почав проповідувати віру в Христа і прославляти Господа. За його гарне і прикладне життя та
справедливість мешканці дуже його шанували і багато
стали християнами. Про все це було донесено імператорові Максиміяну. Імператор був дуже розгніваний цими відомостями та рішив особисто це перевірити.
Повертаючись з військового походу, імператор
Максиміян заїхав до м. Солуня, щоб самому перекона№ 17(5)
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Святкова Програма-Академія
на вшанування блаженної пам’яти
Митрополита Іларіона (Івана Огієнка)
з нагоди 130-ліття від його народження

С ЛУЖИТИ Б ОГУ – С ЛУЖИТИ Н АРОДУ
Субота, 10 листопада 2012 року
3:00 год. дня
в Інституті Св. Володимира
620 Spadina Avenue, Toronto, Ontario
В програмі свята: Доповідь Д-ра о. Ігора Куташа,
Професора-лектора Колеґії Св. Андрія, м. Вінніпеґ,
концерт-прeзeнтація нового музичного альбому
на слова Митрополита Іларіона Огієнка
у виконанні духовних отців –
Протоєрея о. Володимира Кушніра,
настоятеля Катедри Св. Софії, i
Митрофорного Прот., Д-ра. о. Ігора Куташа,
настоятеля церкви Покрови Божої Матері, Монтреаль,
а також Оксани Сеньків, композитора
й професійної співачки,
та Івана Гутича, дириґента хору “Відлуння”, Монтреаль,
a також декламації у виконанні
Ольги Онищенко та Ростислава Нємцева
Замовляйте квитки: $20.00 (студенти - $10.00)
в Інституті Св. Володимира – тел. 416. 923. 3318 x104
По закінченні – легка перекуска та кава із солодким.
Остання нагода оглянути виставку “Ікони єднають нас”,
спільний проект Інституту Св. Володимира з
Українською Католицькою Освітньою Фундацією.
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тися, чи дійсно св. Димитрій став християнином. Св. Димитрій, довідавшись наперед про приїзд до Солуня імператора Максиміяна, почав готуватися до зустрічі, але
до іншої, як велів порядок того часу. Він доручив своєму
слузі Луппі, щоб все його майно було розподілене між
бідними, а сам готувався до мучеництва за віру Христову. Імператор Максиміян, прибувши до м. Солуня, довідався, що св. Димитрій не лише сам став християнином,
але і інших навернув до віри в Христа. Він звелів покликати до себе св. Димитрія і спочатку намагався в лагідний спосіб привернути його до поганства, обіцяючи йому різні нагороди. Та св. Димитрій відмовився від всіх
намов імператора, а сміло сказав, що він є християнин
та міцно тримається віри в Христа. Розгніваний імператор наказав замкнути св. Димитрія у в’язниці.
В між часі сталася пригода, що приспішила мученичу
смерть св. Димитрія. Імператор Максиміян прибув до
Солуня з своїм улюбленим силачем Лієм. В час, коли
сидів вже у в’язниці св. Димитрій, імператор розвеселявся. Серед площі було зроблено підвищення, навколо
якого були поставлені списи, вістрями догори. На боротьбу з Лієм висилали із в’язниці християн. Він їх
скидав з підвищення і на списах вони конали у страшних
муках. Лій висмівав християн та Бога, в Якого вони вірують. В місті жив побожний юнак Нестор, який був учнем
св. Димитрія. Бачивши страшні муки, які переживали
християни з рук Лія, він рішив відвідати св. Димитрія у
в’язниці і просити його благословення на боротьбу з
Лієм. Св. Димитрій був втішений побачити перед собою
відважного християнина, який, наражуючи своє життя,
побажав стати в обороні віри в Христа. Св. Димитрій поблагословив Нестора і сказав йому: “Ти, Несторе, переможеш і подолаєш Лія, але й сам умреш мученичою
смертю”.
Після благословення Нестор набрав ще більше відваги і вступив у двобій із Лієм. Цій боротьбі приглядався
імператор Максиміян. Господь допоміг Несторові пере№ 17(5)
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Союз Українок Канади,
Відділ святої княгині Ольги
та
Братство Св. Володимира
спонсорують лекцію
для вшанування жертв Голодомору

Навчання про Голодомор
у Канадських Школах
Валентина Курилів
Голова Комітету навчання про Голодомор
при Конґресі Українців Канади
неділя, 18 листопада 2012 р.
12:30 пополудні
у залі Катедри Св. Володимира
400 Bathurst St., Toronto
$15 від особи
Прибуток буде переданий Комітету навчання
про Голодомор при Конґресі Українців Канади
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могти Лія і скинути його з підвищення на вістря списів.
Імператор, побачивши смерть свого улюбленого силача
та довідавшись, що Нестор є християнин, він наказав,
щоб Несторові відрубали голову. А коли довідався імператор, що св. Димитрій поблагословив Нестора на цей
двобій, також наказав, щоб і св. Димитрія було страчено. 26 жовтня (нового стилю це є 8 листопада) 306 р.
римські вояки виконали наказ імператора. Коли вони
увійшли до в’язниці, де був св. Димитрій, то в цьому моменті він молився. Вояки закидали його списами і св.
Димитрій, проколений багатьма списами, впав на землю
неживий.
Тіло св. Димитрія поховали християни в м. Солуні, а
коли було проголошено в 313 p., що християнська віра є
признана в Римській імперії, на його могилі було побудовано церкву. Багато чуд зцілення притягало тисячі
християн до цього храму, які після молитви видужували
від різних хвороб. Так видужав один багатий чоловік,
який з вдячності рішив побудувати новий мурований
храм на місці старого. Коли копали рови для мурування
нового храму, було відкрито гріб св. Димитрія. Було
знайдено, що його тіло цілком свіже, неначе лише поховане, а з нього текло миро. Тому то його названо ще і
миротечивим.
В цілому християнському світі вшановується пам’ять
цього великого мученика за віру Христову. Серед українців впродовж віків плекалася велика пошана до великомученика. То ж ми висловімо устами нашої Церкви нашу молитву до св. Димитрія: “Великого в напастях оборонця придбав увесь світ у тобі, що ворогів перемагаєш.
Отже, як Лієву пиху зневажив ти і до подвигу нахилив
сміливість Нестора, так, святий Димитріє, Христу Богові
молися, щоб Він подав нам велику милість.” (Тропар)
Нехай приклад віри св. Димитрія буде нам до наслідування у зустрічі із сучасними ворогами Святої Церкви і
віри Христової. Амінь.
Протоієрей Тимофій Міненко
№ 17(5)
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THE FEAST OF ST. JOHN THE EVANGELIST
“That Disciple Whom Jesus Loved” (John 21:7)
One day a little girl visited a cathedral. She watched
the summer sunlight streaming through the beautiful
stained glass windows. Each window pictured one of the
apostles of Jesus.
“Who are those beautiful people?” she asked.
“They are saints,” her mother replied.
Months later the teacher of her Sunday school class
asked, “What is a saint?” Instantly her mind reverted to the
great cathedral with the sun shining through its beautifully
adorned stained glass windows.
“A saint is someone who lets the light of Christ shine
through!” she answered.
Such was St. John the Evangelist whom we commemorate on the Orthodox Church calendar on September
26. He was a saint through whom the love of God shone
brightly—so much so that he was called “The apostle of
love.
There are times when St. Paul seems to be the
greatest saint with his dramatic conversion at Damascus,
his many missionary journeys, his extraordinary hardships
by land and by sea, and his many grand and great statements about Christ which are read in the liturgy almost
every Sunday. There are other times when St. Peter seems
to be the greatest saint, especially when we remember how
Jesus spoke to him more often than to any other apostle;
how he called him “the Rock,” and gave him a special commission to “feed my sheep.” But there are other times when
it seems that St. John the Evangelist is the greatest of the
saints, especially when we read his marvelous writings in
the New Testament: the Fourth Gospel, his three epistles,
and the Book of Revelation. When we read the opening
sentences of his Gospel:
“In the beginning was the Word, and the Word
was with God, and the Word was God. He was in the
12
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beginning with God; all things were made through
him, and without him was not anything made that
was made. In him was life, and the life was the light
of men… And the Word became flesh and dwelt
among us, full of grace and truth; we have beheld his
glory, glory as of the only Son from the Father” (John
1:1-4,14);
when we remember that it was St. John who wrote:
“For God so loved the world that he gave his only
Son, that whoever believes in him should not perish
but have eternal life” (John 3:16);
when we hear him say,
“God is love, and he who abides in love, abides in
God, and God abides in him” (1 John 4:16);
when we hear the comforting words of Jesus in his Gospel:
“Let not your hearts be troubled; believe in God, believe also in me... I go to prepare a place for you, I
will come again and take you to myself, that where I
am you may be also” (John 14:1, 3);
when we read the words of Jesus which John wrote in Rev.
3:20:
“Behold, I stand at the door and knock; if anyone
hears my voice and opens the door, I will come in to
him and eat with him and he with me”;
when we read these marvelously inspiring words, we cannot but conclude that certainly St. John was one of the
greatest of the saints.
Yet we know that no one apostle is really greater than
the other. Each one is different. Each has his own place.
Each had his own unique task to accomplish for Christ. The
Church needed a Paul, a Peter and a John, just as it needs
each one of us.
to be continued
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ПАНАХИДА
ІГОР ГУЗЕНКО
(1919-1982)

СВІТЛАНА ГУЗЕНКО
(1924-2001)
“Він розпочав Холодну Війну!” так пише про Ігоря
Гузенка канадський історик Jack Granatstein. Відразу по
закінченні Другої Світової Війни, у вересні 1945 р., Ігор
Гузенко, разом із дружиною Світланою та малим сином
Андрієм, попросив політичного притулку в Канаді. Він
був шифровиком в амбасаді СССР в Оттаві. Передані
ним секретні документи про радянський шпіонаж проти
Канади пробудило “наївний” Захід до небезпеки зі сторони Москви. Під зовсім фіктивними документами і зміненим прізвищем родина Гузенків прожила у місті Мисисаґа, де виросло у них восьмеро дітей і 16 внуків. Все
життя прожили Ігор та Світлана під загрозою насильницької смерти, але Бог їх помилував. Нехай канадська
земля буде їм легкою, а пам’ять про них – вічною! У
неділю 11-го листопада буде панахида о 12 годині
по обіді за спокій душ Ігоря та Світлани Гузенків.
Замовив проф. Олег Підгайний

ПАНАХИДА

за спокій душ др. Семена та
Олександри Підгайних відбудеться у неділю
18-го листопада о 12 годині по ободі.
Замовили сини проф. Олег Підгайний та
др. Олександер Підгайний з родинами.

14
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The
Inquirer
ORTHODOXY AND CONTEMPORARY SOCIETY
Everyone is encouraged and invited to join us for a lively
discussion every first and third Thursday of the month at 7:00
p.m. in the Church Board Room at 400 Bathurst St., Toronto
that will embrace a spectrum of topics determined by last
year’s discussion group. The topics include: Cremation, Death
and After-Death Experiences, Miracles, Modernity and the
Church, Divine Liturgy and Its Meaning, Violence and War in
the Orthodox Perspective, Depression, Inter-Religious Dialogue, Latest Events in the Life of UOCC.

Our next discussion will take place on November 8,
2012 at 7:00 p.m. on the subject of: Modernity and the
Church., and November 22, 2012 at 7:00 p.m. on the
subject of: Inter-Religious Dialogue.
Everyone is welcome.

М ІСЯЧНІ З БОРИ
С ОЮЗУ У КРАЇНОК К АНАДИ

ІМ . СВ . КН .

О ЛЬГИ

відбудуться при Катедрі св. Володимира

11- ГО

ЛИСТОПАДА

2012

Р.

після Служби Божої в авдиторії Катедри.
Запрошуємо всіх членів громади та гостей на перекуску і каву. Ласкаво просимо нових осіб ставати членкинями нашого відділу.
За Управу відділу,
Віра Мельник
голова
№ 17(5)
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The Anchor

Real Questions for Real Life
with Fr. Dr. Jaroslaw S. Buciora
This section of our Church Bulletin is dedicated to the many
questions from our parishioners that will be answered in writing
by Fr. Jaroslaw. If you have any question on the subject of
Church life, please contact Fr. Jaroslaw at:
buciora@stvolodymyr.ca
It is our hope that this section of our Bulletin will provide a
lively written discussion on the important questions of our parish
and the Ukrainian Orthodox Church in Canada.
There are no invalid questions. Every question requires an
answer. Waiting for your questions.

The Debate Circle
Philosophy at the
Threshold of the Church
“Indeed, man wishes to be happy even when he so lives
as to make happiness impossible.”
Blessed Augustine
Adults of our parish meet on the last Thursday of the
month at St. Volodymyr Cultural Centre in the newly renovated Arbour Room (1280 Dundas Street West, Oakville,
ON) for a lively and intense philosophical-religioussociological debate that provides a forum for the exchange of ideas on ideological questions of the contemporary world. Thursday, November 25, 2012 at 7:00
p.m. on the subject: Personhood: Who Am I. Refreshments will be provided.
For more information please contact Fr. Jaroslaw at
phone: 905-855-7757, or email: buciora@stvolodymyr.ca
16
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Fr. Dr. Jaroslaw Buciora

Pussy Riot Phenomenon Shakes
the Ideological Foundation of the Elite
of the Russian Orthodox Church
The discussion of the Pussy Riot protest, motivated by
“religious hatred” of Vladimir Putin at the Jesus Christ the
Saviour Cathedral in Moscow, continues inside Russia and
abroad. The circles of discussion broaden as many other
World Church organizations and political parties express
their opinions regarding freedom of speech in Russia and
the wellbeing of the imprisoned members of Pussy Riot.
World organizations strongly criticize the Russian Government and especially the Russian Orthodox Church for undermining the freedom of expression. It is my prediction that
this discussion will intensify in the future as civil unrest and
crackdowns on dissent in Russia reach an ever higher point
of intolerance and political persecution.
As we noticed previously, the entire discussion could be
approached from two different perspectives. From one perspective, it is an anthropological component of human will
and drive for self-identification that is being defined in a democratic society as freedom. The other side consists of the
parameters of our expressions: what is permissible or not in
a civilized society to express one’s point of view.
Drive for self-identification in contemporary Russia
According to contemporary Orthodox theological thinking, the fundamental aspect that defines every man is his/
her will. As a creation of God, we are searching for a way to
determine who we are by using our choice: self-determination. This is what differentiates us as people from the rest
of the world. We have the ability to determine our destiny.
The gift of our freedom to choose is so immense for humanity that, according to Orthodox anthropology, it is impossible
№ 17(5)
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to discuss humanity without this essential foundation. According to some contemporary theologians, the free gift of
freedom for humanity by God could also presuppose a possibility of acceptance or rejection of God. There is a sort of
incomprehensible Divine wisdom in our ability for determination that allows us even to choose not to accept God.
Freedom given to us by God defines us as independent
and autonomous free beings. The gift of free choice by God
to humanity is always present in every human being as a
force that is always independent and always pulling us toward identification. This is one of the reasons why at the
point of a baptism or wedding, there is a straight and repeated question: “Do you have a free will…?” This is a component of free acceptance and identification with the reality
of God.
The freedom of choice, according to basic Orthodox anthropology, can never be altered, manipulated or subjected
by the other. The free will of man presupposes freedom, but
never subjection or ideological slavery. Exercising the freedom of choice is especially important at the time of the election, where every citizen of the state determines the future
of his/her ideological path and orientation. This is one of the
fundamental principles of contemporary democracy where
the will of every citizen counts and is important. Because of
this, even democracy is a constantly developing phenomenon that allows the will of the people to search for perfection. This is also fundamental for the Orthodox Church to be
in constant dialogue with the state in order to identify the
weaknesses and strengthen the drive toward perfection.
From the Church perspective, the Church reaches heaven
but retains its constant engagement and presence in the
world. The Orthodox Church transforms the world but it is
never limited to the transformation. While the political system deals with the present, the Church constantly reminds
us about the future by being constantly critical of even the
best democracy. The Church leads humanity to a heavenly
18
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identification completely liberated from any created human
ideology. As such, the Church emphasizes the call for humanity to self-determination and aspiration for higher perfection. Because of this eschatological orientation, the
Church is never engaged in the political affairs of the state,
although constantly sensitive to the welfare of the people in
the state. The Church becomes a sort of living conscience
of the state, urging people to search for theosis (transformation).
The latest events in Russia regarding the election and
the direct involvement of the Moscow Patriarchate in the
election are in contradiction with the basic characteristics of
Orthodox ecclesiology as defined above. The involvement
of the hierarchy of the Russian Orthodox Church in the
election is not only wrong, but the engagement weakens
the credibility of the message of Christ. In this situation, the
Church loses its original purity as the Church compromises
its heavenly call for political gain. The latest decision of the
Synod of the Russian Orthodox Church to allow clergy to
run on party lists discredits the doctrinal foundations of the
Church. The truth of Christ, professed by the doctrine of the
Church, is brought down to political machinations of the
Russian State. The Church of Jesus Christ would be evaluated by the electoral system of the Kremlin, while the
Church hierarchy would have to be part of the Russian
Duma that sends Russian troops to kill and destroy the enemies of the Russian Empire. May God have mercy upon all
those who follow this path. The results could be disastrous
in the near future.
The drive for self-determination of man is also characteristic for present time Russia. A new generation of Russians,
brought up in a different mentality and with access to information, exercises its natural right to identify itself according
to its own way of thinking. After ninety years of communism,
people have a chance to think for themselves and determine their own future. It is sort of a natural drive in them,
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uncontaminated by the sociopolitical agenda that is imprinted by the original anthropology of the Orthodox
Church. The process of self-determination of Russians
comes together with the restoration of the Orthodox
Church. The change in the mentality of Russian society and
the ability to go beyond the official position of the government is accentuated in street demonstrations which were
unthinkable twenty years ago. In our case, the fact that the
members of the Pussy Riot band are so young indicates a
new way thinking within a new generation within Russian
society. A young generation of Russians is grasping at the
highest level of human calling: the search to exercise free
will. This search has immense and immediate implications
for Russian society.
The resurgence of people exercising free will is found in
the doctrinal teaching of the Church that maintains this fundamental right for every individual. It is the uncontaminated
anthropology of the Orthodox Church that gives the foundation for people to express themselves. I strongly believe
that there is a strong sense of recognition in Russian society between the genuine charismatic Church and its portrayal in the structure of the Moscow Patriarchate. The
words of one of the protesters Maria Alekhina, quoted by
CBC in an article: “Pussy Riot member released by Moscow
court” are quite expressive: “We didn’t mean to offend anyone. We went to the cathedral to protest against the joining
of the political and spiritual elites.” In this statement, there is
not one word of accusation against the genuine Orthodox
Church itself, but the comment is directed against the
abuse of its own calling by the hierarchy of the Moscow Patriarchate. According to the three members of Pussy Riot,
the “performance inside Moscow’s main cathedral was political in nature and not an attack on religion.” (CBC article)
Very intriguing in this statement is the fact that these members of Pussy Riot distinguish between a political nature of
the protest and not a religion one. The differentiation be20
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tween the political intent of the protesters and the nature of
religion has immense and immediate consequences upon
the entire predicament. The Orthodox Church, as they said:
religion, was never an object of their protest. It is not the
“religion – the Orthodox Church” that prompted them to protest, but an element that is intimately intertwined with the
structural life of the Church: the elite. The positioning of
these two arguments in such a specific context could be
detrimental for the further development of ideological thinking in Russian society. As a result of this specific identification of these two elements by the young members of Pussy
Riot: religion as the Orthodox Church and the elite of the
Russian Orthodox Church, it is surprising that the Russian
Orthodox Church characterizes the protest as an attack
upon the Russian Orthodox Church in general from the unspecified “anti-Russian forces” (Reuters Agency, Pussy Riot
reveals rift in Russian Orthodox Church). The generalization of the protests by the authorities of the Russian Church
has a broader implication that brings into the front line the
involvement of the elite of the Moscow Patriarchate in the
presidential election. It is a deflection that will be discussed
further in our discussion.
to be continued
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ПОЖЕРТВИ - DONATIONS
Vladimir & Christina ............................................................................40
Rawrysz Hryhoryj & Lydia.................................................................150
Shipowick Michael (Chair for Chapel in memory of Irene Shipowick)100
Nelipa Tamara (in memory of Michael Miron)....................................50
Nosowenko Nina & Michael (in memory of Micheal Miron).................50
Pawluk Wasyl & Wira (in memory of Michael Miron) ........................100
Кушель Люба ( з нагоди своїх 93-іх уродин)....................................50
УСІМ ЖЕРТВОДАВЦЯМ ЩИРЕ СПАСИБІ
ТА БОЖЕ БЛАГОСЛОВЕННЯ
St. Volodymyr Cultural
Centre (Oakville) Inc.

Осередок Культури
Святого Володимир

1280 Dundas St. W., Oakville,
ON L6M 4H9
Tel. (905) 827-6477 • Fax: (905) 847-6478 • www.svccoakville.com

WeddingConventionBanquetPicnicFacilities
The Largest Facility in the area. Accommodating from 10 to 900
Elegant Banquet rooms Grand Rotunda Foyer
Ample Free Parking in a Park Setting
Highest Quality Service and Cousine
Український Цвинтар Св. Володимира
St. Volodymyr Cemetery
1280 Dundas St. W., Oakville, ON L6M 4H9
Tel. (905) 827-1647 • Fax: (905) 847-6478 •
Toll Free: 1-888-386-1264

C REDIT C ARD D ONATIONS
We now accept credit card donations (AMEX, MasterCard, VISA) on our website: www.stvolodymyr.ca
Earn Air Miles, Canadian Tire dollars or Aeroplan points
when donating to Saint Volodymyr Cathedral.

22

№ 17(5)

Eastern Eparchy
His Grace ANDRIY
Bishop of Toronto
and the Eastern Eparchy
905-206-9372
905-206-9373 (fax)
bishopandriy@yahoo.com

Organizations
Parish Council
Walter Chewchuk
Acting President
416-603-3224
office@stvolodymyr.ca
Order of St. Andrew
Walter Chewchuk
416-603-3224
St. Volodymyr
Brotherhood
Walentina Rodak
416-255-8604
Ukrainian Women’s
Association of Canada
Vera Melnyk
416-534-0633
“Golden Age”
Women’s Fellowship of
Sts. Joachim and Anna
Lydia Oleshnia
416-483-2596
Просимо негайно
повідомити Отця,
коли хтось із наших
парафіян або прихожан
перебуває у лікарні або
потребує необхідної
пастирської опіки.

Fellowship of
Sts. Cyril & Methodios
Oleg Holowaty
Ukrainian School
Tatiana Sunak
416-565-5125
Parents’ Committee
Lydia Kyskyra
416-837-3086
Tytar
416-603-3224

Cultural Centre
905-847-6477
Peter Bayrachny
416-622-8497
Expressions in Art
Olya Janschula
416-622-4494
St. Volodymyr
Cemetery
905-827-1647
Please inform the
Priest immediately
in the event that any
of our church members
find themselves in the
hospital or in need of
spiritual guidance.

Available online: www.stvolodymyr.ca

SCHEDULE

OF

SERVICES

PASTORAL SERVICES • NOV. 3-10: FR. J. BUCIORA  905-855-7757
November 7, Wednesday

6:00 p.m.

Vespers/Вечірня

November 8, Thursday
GREAT MARTYR
DEMETRIUS
ВМЧ. ДИМИТРІЯ

9:30 a.m.

Liturgy/Літургія

PASTORAL SERVICES • NOV. 10-17: FR. B. SENCIO  905-238-0132
November 10, Saturday
November 11, Sunday
SUN 23 AFTER PENTECOST
23-тя НЕДІЛЯ ПО
П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ
November 14, Wednesday

5:00 p.m.

Vespers/Вечірня

10:00 a.m.

Liturgy/Літургія

6:00 p.m.

Akathist/Акафіст

PASTORAL SERVICES • NOV. 17-24: FR. J. BUCIORA  905-855-7757
November 17, Saturday

5:00 p.m.

Vespers/Вечірня

10:00 a.m.

Liturgy/Літургія

10:00 a.m.

Liturgy/Літургія
Oakville Chapel

November 20, Tuesday

6:00 p.m.

Vespers/Вечірня

November 21, Wednesday
ARCHANGEL MICHAEL
АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА

9:30 a.m.

Liturgy/Літургія

6:00 p.m.

Akathist/Акафіст

November 18, Sunday
SUN 24 AFTER PENTECOST
24-та НЕДІЛЯ ПО
П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

PASTORAL SERVICES • NOV. 24 - DEC. 1: FR. B. SENCIO  905-238-0132
November 24, Saturday
November 25, Sunday
SUN 25 AFTER PENTECOST
25-та НЕДІЛЯ ПО
П’ЯТИДЕСЯТНИЦІ

5:00 p.m.

Vespers/Вечірня

10:00 a.m.

Liturgy/Літургія

